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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO 

ANO ACADÊMICO [inserir ano] 

 

Nome do aluno:  Isabella Lacerda Franklin Chacon  

E-mail (caso queira ser contatado por outros alunos):   isabellafchacon@gmail.com 

Sua idade no período de intercâmbio:  21  

Período de intercâmbio: De 09/2013 a 03/2014 

Universidade Anfitriã:   Università Degli Studio di Roma – Tor Vergata    

Cidade: Roma     

País:   Itália  

 

 Sobre o local (cidade/país) 

 

A cidade onde você morou ficou acima ou abaixo das suas expectativas iniciais? Por que/Em 

que aspectos?  

  Ficou um pouco abaixo das minhas expectativas em razão da distância    

 

Fale sobre a temperatura. Tente comparar com o nosso clima.  

 No começo estava com temperatura agradável, posteriormente, muito frio.     

 

 No âmbito vida social 

 

O que mais lhe impressionou positivamente? 

  A cultura e a beleza da cidade    

 

Quais as maiores dificuldades que você teve (língua, custos, moradia, alimentação, amizades, 

etc.)?  

  Moradia. No começo tivemos problema em encontrar lugar para morar.    

 

 Sobre o custo de vida 

 

Qual foi o custo total (aproximado) da sua viagem e da passagem aérea (indicar em 

separado)?  

   Aproximadamente 30 mil reais, o valor da passagem ida e volta foi no valor de 3 mil e 500 

reais.   

 

Qual você acredita poderia ser o custo mínimo desse seu intercâmbio (economizando ao 

máximo em gastos com viagens, compras, refeições sofisticadas)? 

   15 mil reais.   

 

Onde você ficou hospedado? Quanto custou? Você recomenda este alojamento?  Forneça 

características do local bem como forma de contato, se possível.  

  Fiquei hospedada no bairro de Subaugusta, ficava a duas estações da estação que levava a 

Universidade, contudo, ficava bastante longe do centro. Pagava 350 euros por mês, sem 

contar com as demais despesas de aquecedor, água, taxa de lixo, etc.    
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Onde você fazia/fez suas refeições? Quanto custava um almoço, um lanche, etc.? 

  Em casa ou em restaurantes próximos.    

 

Como você se locomoveu na cidade? Qual o custo da passagem do 

ônibus/metrô/trem/taxi/aluguel de bicicleta?  

   Locomovia-me de metro. O valor mensal do ticket, que permitia a utilização do metro, era 

35 euros.   

 

Como estudante você encontrou facilidades (preços reduzidos, entradas gratuitas)? Quais? 

  Sim, através da carteira erasmus conseguia descontos em alguns restaurantes, lojas, etc.    

 

 No âmbito acadêmico: 

 

Quais os pontos positivos sobre seu período de estudos no exterior?  

  Aprender outra língua, bem como aprender sobre o direito romano, o qual é influencia o 

sistema jurídico brasileiro. As provas de direito eram orais, o que permitia maior contato com 

os professores e maior aprendizado da língua.   

 

Quais os pontos negativos (ou dificuldades) sobre seu período de estudos no exterior?  

  Ter perdido o semestre na UFPB, pois as disciplinas lá cursadas não são aproveitadas aqui, 

de modo que atrasou 06 para conclusão do curso.     

 

Liste (outras) informações relevantes sobre as atividades (acadêmicas) desenvolvidas no 

período de estudos. 

  Visitas aos órgãos da justiça italiana, como a corte suprema, dentre outros.    

 

 No aspecto pessoal 

 

Durante o seu período de intercâmbio, do que você mais sentiu falta com relação à sua vida 

no Brasil? 

   Da família, dos amigos, e da comida brasileira.   

 

Agora que está de volta ao seu país, do que mais sente/sentirá falta com relação à sua vida 

fora do Brasil?  

   Das amizades construídas, do clima, da segurança, da pizza e massa italiana, das visitas aos 

museus e demais monumentos famosos de Roma.   

 

Relate a sua experiência mais marcante (positiva E negativa) vivida durante o seu período de 

intercâmbio. 

 

POSITIVA:   x    

 

NEGATIVA:          

 

 

     


